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Ένας από τους πρώτους

γυμνασιάρχες του σχολείου

μας υπήρξε ο Ιωάννης Παν-

τούρης. Διηύθυνε το σχο-

λείο για μία τετραετία από το

1865 ως το 1869. Διακρίθη-

κε ως ρήτορας και σώζονται

σε έντυπη και χειρόγραφη

μορφή αρκετοί, επιδεικτικοί

ιδίως, λόγοι του. Στο σημε-

ρινό μας σημείωμα θα ανα-

φερθούμε στον πλέον γνω-

στό από αυτούς, τον λόγο

που εκφώνησε κατά την

εορτή του Αγίου Γεωργίου

του 1877 με αφορμή τα ονο-

μαστήρια του Βασιλέως Γε-

ωργίου Α´.  Σε αυτόν τον λό-

γο ο Παντούρης αποδει-

κνύεται δεινός πολιτικός

αναλυτής και πατριώτης. 

Λόγω των επαναστάσε-

ων των σλαβικών πληθυ-

σμών της Οθωμανικής Αυ-

τοκρατορίας (1875-1878)

και του επικείμενου τότε

Ρωσσοτουρκικού Πολέμου

(1877-1878) αναφέρεται

στην θέση της Ελλάδας και

τις επιδιώξεις της. Τονίζει

ότι η Επανάσταση του 1821

έμεινε ανολοκλήρωτη κα-

θώς στόχος της ήταν η απε-

λευθέρωση όλων των ελλη-

νικών εδαφών, τα οποία

ταυτίζει με τα όρια της Βυ-

ζαντινής Αυτοκρατορίας.

Συγκεκριμένα, μετά από μία

αναδρομή στην ιστορία του

ελληνικού έθνους και ιδίως

στα δεινά που υπέστη το Γέ-

νος κατά την Τουρκοκρατία,

ο Παντούρης αναφέρεται με

λεπτομέρειες στην Επανά-

σταση του 1821 και εξυμνεί

τους ήρωές της. Προβάλλει,

βέβαια, δυσανάλογα κάποι-

ους με ελάχιστη συμμετοχή,

ενώ αποσιωπά κάποιους

άλλους, ακολουθώντας σε

κάθε περίπτωση την κυ-

ρίαρχη ιστοριογραφική αντί-

ληψη της εποχής του. 

Στην συνέχεια έρχεται

στο παρόν και τονίζει ότι η

Ελλάδα έχει από την μία

πλευρά την ευκαιρία να ει-

σέλθει στον πόλεμο μαζί με

τους ομοδόξους Σλάβους,

αλλά από την άλλη χρειάζε-

ται προετοιμασία κατάλλη-

λη, καθώς οι συνθήκες που

επικρατούσαν τότε στο ελ-

ληνικό κράτος έκρινε ότι δεν

του επέτρεπαν μια ανοικτή

αντιπαράθεση με την Οθω-

μανική Αυτοκρατορία. Επι-

σημαίνει την καταδυνάστευ-

ση της Ελλάδας από τις

προστάτιδες δυνάμεις, οι

οποίες την εξαναγκάζουν σε

ουδετερότητα (προφανώς

αναφέρεται στην Αγγλία και

την Γαλλία, καθώς η Ρωσ-

σία τότε βρισκόταν στα

πρόθυρα του πολέμου με

την Οθωμανική Αυτοκρατο-

ρία), αλλά δεν θεωρεί την

στάση τους ανυπέρβλητο

εμπόδιο, εφόσον υπάρξει η

κατάλληλη προετοιμασία

από ελληνικής πλευράς. Οι

ευρωπαϊκές δυνάμεις, κατά

τον Παντούρη, ενώ είναι βα-

θειά υπόχρεες στην Ελλάδα

τόσο για τα όσα προσέφερε

κατά την αρχαιότητα όσα

και για αυτά που τους πα-

ρείχε κατά τον μεσαίωνα,

την αδικούν και της στερούν

το δικαίωμα να ενώσει εντός

της τόσο τους ελεύθερους

Έλληνες του ελληνικού βα-

σιλείου όσο και τους υπό-

δουλους, ακόμη, στους

Τούρκους αδελφούς. 

Όπως σημειώνει χαρα-

κτηριστικά: “Του ελληνικού

γένους του τε εν τη πολε-

μουμένη Ανατολή και του εν

τη ελευθέρα Ελλάδι τα απα-

ράγραπτα δίκαια και οι τίτ-

λοι περί της πατρώας κλη-

ρονομίας και της εννόμου

πολιτικής συντάξεως και

ελευθερίας και συνενώσεως

είναι κεχαραγμένα ανεξιτή-

λοις γράμμασι κεφαλαίοις

εν χρυσαίς δέλτοις” (Ι. Παν-

τούρης, Λόγος απαγγελθείς

εν τω ιερώ ναώ της μητρο-

πόλεως την κγ´Απριλίου, εν

Καλάμαις 1877, 10-11). Πα-

ρόλα αυτά συνιστά ψυχραι-

μία, καθώς μνημονεύει τις

αποτυχημένες εξεγέρσεις

σε Κρήτη (1866-1869) και

Θεσσαλία (1875) και τονίζει

ότι δεν πρέπει να επαναλη-

φθούν παρόμοιες αποτυ-

χίες. Παρά τον φλογερό πα-

τριωτισμό του που διαπνέει

ολόκληρο τον λόγο του, δεί-

χνει σαφή γνώση των γεω-

πολιτικών ισορροπιών της

εποχής και καταλήγει στην

ρεαλιστική πρόταση της εμ-

πλοκής της Ελλάδας μόνο

κατόπιν πλήρους εθνικής

προετοιμασίας. Η τελική του

πρόταση συνιστά ένα σπά-

νιο επιμύθιο για επιδεικτικό

λόγο, όπου συνήθως κυρια-

χεί η παρόρμηση και η

υπερβολή.

Από την ιστορία της Ιωνιδείου

Ιωάννης Παντούρης
Γράφει ο Χαράλαμπος Μηνάογλου,  

διευθυντής του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου

«Ζωντανά» διαδικτυακά

προγράμματα

γυμναστικής από τον ΟΠΑΝ

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 5μ.μ. θα

μεταδίδεται στην επίσημη σελίδα του Ο.Π.Α.Ν. στο

(facebook: https://www.facebook.com/OpanPiraeus/)

«ζωντανά» πρόγραμμα γυμναστικής από το κλειστό Δη-

μοτικό Γυμναστήριο «Παναγιώτης Σαλπέας» και για

όλο το διάστημα που θα ισχύουν τα

έκτακτα περιοριστικά μέτρα. Η διάρ-

κειά τους θα είναι περίπου 30 λεπτά.

Η πρώτη μετάδοση έγινε προχθές

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, στις

17:00.

Κατά τη διαδικασία του live stream,

οι θεατές θα μπορούν να ερωτούν ή

να σχολιάζουν και ο γυμναστής, μετά το τέλος της μετά-

δοσης, θα απαντά.  Σκοπός των προγραμμάτων είναι

να έχουν όλοι οι πολίτες τη δυνατότητα άθλησης από το

σπίτι.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού

και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά  κ. Ιωσήφ Βουράκης,

σε δήλωσή του, τόνισε: «Όπως και στο πρώτο lock-

down, έτσι και τώρα, είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι

προκειμένου να συνεχίσουμε να δίνουμε τη δυνατότητα

πρόσβασης στους πολίτες μας στη γυμναστική. Είναι

μια πρωτοβουλία,  την οποία είχαμε λάβει από την

πρώτη στιγμή και ο κόσμος την «αγκάλιασε». Ο

Ο.Π.Α.Ν. οφείλει να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες

που προκύπτουν αυτή τη δύσκολη για όλους μας πε-

ρίοδο, λόγω των νέων έκτακτων περιοριστικών μέτρων,

ενώ ταυτόχρονα απαιτείται να προσαρμόζει άμεσα τη

λειτουργία του, αλλά και τις υπηρεσίες του προς τους

πολίτες, επιδεικνύοντας ευελιξία σε αυτές τις συνθή-

κες».

Ενημέρωση επιχειρήσεων

για το  πρόγραμμα ενίσχυσης

λόγω Covid - 19
Σε συνεργασία του ΕΒΕΠ και της ΕΛΑΝΕΤ

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την «Ενίσχυση ΠΜΜΕ που

επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική» συν-

διοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Πειραιώς, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής,

Όμορων Νομών & Νήσων Αιγαίου και ο Εμπορικός Σύλλογος

Πειραιώς, σε συνεργασία με την ΕΛΑΝΕΤ, που αποτελεί εν-

διάμεσο φορέα διαχείρισης της δράσης για την Αττική για το εν

λόγω πρόγραμμα. Στην εκδήλωση, μετά την παρουσίαση βα-

σικών σημείων του προγράμματος, απαντήθηκαν λεπτομε-

ρώς από τα αρμόδια στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ, κα Δήμητρα Πα-

παδοπούλου και κ. Σταύρο Μπασιάκο, ερωτήματα που τέθη-

καν, φωτίζοντας στοιχεία που στόχο έχουν να βοηθήσουν

τους επιχειρηματίες να υποβάλουν τις προτάσεις τους για έν-

ταξη στο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα παρασχέθηκαν και δι-

ευκρινίσεις, για τις υποχρεώσεις υλοποίησης. 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Βασίλης

Κορκίδης, επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρξει ένα παράλληλο

πρόγραμμα για τους αυτοαπασχολούμενους σημειώνοντας

τα ακόλουθα: «Η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επι-

χειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής που αντιμετωπίζουν ανε-

πάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω

των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρ-

σης της νόσου COVID-19 είναι αναγκαία. Ήδη, σύμφωνα με

τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, περίπου 2.000 επι-

χειρήσεις έχουν κάνει αίτηση με συνολική απορρόφηση 90

εκατ. ευρώ με καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 20ή τρέ-

χοντος μηνός. Πεποίθησή μου είναι ότι οι χιλιάδες μικρομεσαί-

ες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι της Αττικής πρέπει

να έχουν πρόσβαση στα διαθέσιμα προγράμματα χρηματο-

δότησης. Ήδη, η Περιφέρεια έχει παράσχει τις αναγκαίες διευ-

κρινιστικές απαντήσεις επί ερωτημάτων που αφορούν στους

αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν.

Πρωταρχικός στόχος της δράσης του προγράμματος πρέπει

να είναι η παροχή, στοχευμένα, δημόσιας στήριξης προκειμέ-

νου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευ-

στότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το λίγο

πολύ αναμενόμενο, δεύτερο καθολικό lockdown».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορι-

κών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νομών & Νήσων Αιγαίου, κ.

Παύλος Πολιτάκης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι οι πολύ χα-

μηλές βαθμολογίες που συγκεντρώνουν δεν ευνοούν την έν-

ταξη ενός μεγάλου αριθμού μικρών επιχειρήσεων στο πρό-

γραμμα. Τη διαδικτυακή εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του

Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, κ. Θεόδωρος Καπράλος.

Με νέους μπλε κάδους και δύο

μικρά απορριμματοφόρα, ενισχύε-

ται ο τομέας της ανακύκλωσης στον

Δήμο Πειραιά. Οι πρώτοι 160 νέοι

μπλε κάδοι, τοποθετήθηκαν ήδη σε

περιοχές της Α’ Δημοτικής Κοινότη-

τας, ενώ το επόμενο διάστημα ο Δή-

μος θα παραλάβει επιπλέον κάδους

και για τις υπόλοιπες δημοτικές κοι-

νότητες. 

Παράλληλα, ανακατασκευάστη-

καν πλήρως δύο μικρά απορριμμα-

τοφόρα, τα οποία, εξαιτίας του μεγέ-

θους τους, μπορούν να κινηθούν

και σε στενότερους δρόμους, διευ-

ρύνοντας έτσι το δίκτυο της ανακύ-

κλωσης στον Πειραιά σε περισσότε-

ρες περιοχές και γειτονιές της πό-

λης.

Η τοποθέτηση των νέων μπλε

κάδων έρχεται να προστεθεί σε μια

σειρά ενεργειών του Δήμου Πειραιά

για την αύξηση του ποσοστού ανα-

κύκλωσης και τη διαλογή απορριμ-

μάτων στην πηγή, όπως είναι το

πρόγραμμα συλλογής οργανικών

αποβλήτων από σούπερ μάρκετ,

νοσοκομεία, ξενοδοχεία και επιχει-

ρήσεις υγειονομικού ενδιαφέρον-

τος, το οποίο ξεκίνησε πριν από λί-

γους μήνες με την τοποθέτηση 600

καφέ κάδων σε όλη την πόλη.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης

Μώραλης σε δήλωσή του ανέφερε:

«Με την τοποθέτηση νέων μπλε κά-

δων σε περισσότερα σημεία, ο Δή-

μος Πειραιά κάνει ακόμα ένα βήμα

για την περαιτέρω προώθηση της

ανακύκλωσης στην πόλη. Είναι επι-

τακτική ανάγκη, και για την προστα-

σία του περιβάλλοντος και για εξοι-

κονόμηση πόρων, να μειωθεί ο όγ-

κος των απορριμμάτων μας που κα-

ταλήγει στον ΧΥΤΑ. Με τη διεύρυν-

ση του δικτύου των μπλε κάδων, με

το πρόγραμμα συλλογής οργανι-

κών αποβλήτων σε καφέ κάδους,

αλλά και ένα νέο πιλοτικό πρόγραμ-

μα ανταποδοτικής ανακύκλωσης

για νοικοκυριά το οποίο δρομολο-

γούμε, στόχος μας είναι να γίνει η

ανακύκλωση αναπόσπαστο μέρος

της καθημερινότητας των δημοτών

και των επιχειρήσεων της πόλης

μας. Η ουσιαστική συμμετοχή των

πολιτών στα προγράμματα ανακύ-

κλωσης που υλοποιούμε είναι κατα-

λυτική, ώστε τα επόμενα χρόνια ο

Πειραιάς να γίνει μια πόλη πιο φιλι-

κή προς το περιβάλλον, με ένα σύγ-

χρονο και κυρίως αποτελεσματικό

σύστημα διαχείρισης απορριμμά-

των».

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

και Ανακύκλωσης κ. Παναγιώτης

Ρέππας σε δήλωσή του τόνισε: «Με

την προσθήκη των δύο μικρών

απορριμματοφόρων στο δίκτυο της

ανακύκλωσης, μπορούμε πλέον να

εξυπηρετήσουμε στενότερους δρό-

μους και γειτονιές στην πόλη μας.

Στόχος μας είναι να αυξηθεί το πο-

σοστό ανακύκλωσης στην πόλη μας

και να μειώσουμε τα απορρίμματα

που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ. Σε αυ-

τή την προσπάθεια θα θέλαμε και

τους πολίτες να είναι σύμμαχοί

μας».

Νέοι κάδοι ανακύκλωσης στον Δήμο Πειραιά
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Σ
τους κοντά πλέον

δύο αιώνες ιστορίας,

που τείνει να συμ-

πληρώσει η Ιωνίδειος Σχο-

λή, από τις αίθουσές της πέ-

ρασαν πολλοί σπουδαίοι

δάσκαλοι. Σε αυτήν δίδαξαν

κορυφαίοι θεωρητικοί και

θετικοί επιστήμονες με υψη-

λή παιδαγωγική κατάρτιση.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που με-

τά την θητεία τους στην Ιω-

νίδειο εξελέγησαν καθηγη-

τές στο Πανεπιστήμιο και

μάλιστα ακόμη και τον 19ο

αιώνα, όταν οι θέσεις στο

μοναδικό πανεπιστήμιο της

χώρας, το Καποδιστριακό,

ήταν πολύ περιορισμένες.

Στο σημερινό, λοιπόν, και

στα κατοπινά άρθρα μας θα

αναφερθούμε σε αυτές τις

εξαιρετικές μορφές καθηγη-

τών και ιδίως διευθυντών

της Σχολής, που λάμπρυ-

ναν με την παρουσία τους

τόσο την Ιωνίδειο όσο και

την ελληνική εκπαίδευση εν

γένει. 

Θα ξεκινήσουμε σήμερα

με τον Χαρίδημο Δραγάτση

και τον υιό του, τον Ιάκωβο.

Ο Χαρίδημος Δραγάτσης

(1823-1901/2) γεννήθηκε

στην Σίφνο κατά την Επανά-

σταση του 1821 και συγκε-

κριμένα το 1823. Σχολάρχη-

σε για μία χρονιά το 1863

στην Ιωνίδειο. Ο γιός του,

όμως, ο Ιάκωβος υπήρξε

σαφώς σπουδαιότερος δά-

σκαλος και λόγιος. Δεινός

φιλόλογος, συγγραφέας και

αρχαιολόγος ασχολήθηκε

ιδιαίτερα με τις πειραϊκές

αρχαιότητες. Διετέλεσε σχο-

λάρχης της Ιωνιδείου δύο

φορές, την πρώτη κατά την

σχολική χρονιά 1894-1895

και την δεύτερη για μία τριε-

τία, 1900-1903, όπου κατέ-

λιπε μνήμη σοβαρού και αυ-

στηρού γυμνασιάρχη.

Ο Ιάκωβος Δραγάτσης

(1853-1935) σπούδασε φι-

λολογία στο Πανεπιστήμιο

Αθηνών και το 1878 αναγο-

ρεύθηκε διδάκτωρ της φιλο-

σοφίας. Με αυτό το τελείως

εξαιρετικό προσόν εκείνη

την εποχή για εκπαιδευτικό

της δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης, διορίστηκε ως φιλό-

λογος στην Ιωνί-

δειο, όπου δίδαξε

για πολλά χρόνια

προτού αναλάβει

την διεύθυνσή της.

Παράλληλα, με τα

καθήκοντα του γυ-

μνασιάρχη (τότε

δεν υπήρχε χωρι-

στή λυκειακή βαθ-

μίδα, αλλά όλες οι

τάξεις της δευτε-

ροβάθμιας εκπαί-

δευσης ονομάζον-

ταν Γυμνάσιο)

ασκούσε και αυτά

του εφόρου αρχαι-

οτήτων και του δι-

ευθυντή του πρώ-

του μουσείου του

Πειραιά, ενώ εχρη-

μάτισε και γραμ-

ματέας της Αρχαιολογικής

Εταιρείας. Το 1903 αποσύ-

ρεται από την Ιωνίδειο και

ιδρύει δικό του ιδιωτικό σχο-

λείο, το Δραγάτσειο Εκπαι-

δευτικό Ίδρυμα.
Χαράλαμπος Μηνάογλου,
διευθυντής του Προτύπου 

Λυκείου της Ιωνιδείου

Από την ιστορία της Ιωνιδείου

Ιάκωβος Δραγάτσης

Το προεδρείο του Δικη-

γορικού Συλλόγου Πειραιά

αποτελούμενο από τους

κ.κ. Γιώργο Σταματογιάν-

νη, πρόεδρο, Παναγιώτη

Πετρόπουλο, αντιπρό-

εδρο, Γιώργο Καραμιζάρη,

αντιπρόεδρο, Χρήστο

Ηλιάδη, Γεν. Γραμματέα

και Λάζαρο Γιατράκο, Τα-

μία, καθώς και το μέλος ΔΣ

και υπεύθυνο της επιτρο-

πής λειτουργίας Δικαστη-

ρίων κ. Νίκο Μπιλίρη συ-

ναντήθηκε στο Δικαστικό

Μέγαρο Πειραιά με την

πρόεδρο του Τριμελούς

Συμβουλίου Διευθύνσεως

Εφετείου Πειραιά κ. Αγγε-

λική Κόφφα και τα Μέλη

κ.κ. Αναστάσιο Αναστασί-

ου και Χαρίκλεια Σαραμαν-

τή.

Κατά την συνάντηση

αυτή ο πρόεδρος του Συλ-

λόγου, αφού εξέφρασε εκ

μέρους όλων των δικηγό-

ρων Πειραιά στα μέλη της

νέας διοίκησης του Εφετεί-

ου τις ευχές του για μια γό-

νιμη και παραγωγική θη-

τεία, έθεσε ζητήματα που

αφορούν την λειτουργία

του Δικαστηρίου - Εφετείου

Πειραιά καθώς και την από

κοινού συνεργασία για την

αντιμετώπιση πιθανών

υγειονομικών προβλημά-

των που προκαλεί ο κορω-

νοϊός.

Εν συνεχεία και οι δυο

πλευρές εξέφρασαν την

κοινή αγωνία τους και την

απόφαση για κοινή δράση

σχετικά με το Δικαστικό

Μέγαρο Πειραιά, στο

οποίο την τελευταία περίο-

δο παρατηρούνται φθορές,

ζημιές τόσο στο εσωτερικό

όσο και στην εξωτερική του

πλευρά, τα οποία για την

ασφάλεια δικαστών, δικη-

γόρων, γραμματέων και

πολιτών πρέπει να αποκα-

τασταθούν, επισκευα-

στούν και συντηρηθούν

άμεσα με τη γενναία χορη-

γία του Υπουργείου Δικαιο-

σύνης και ειδικότερα του

ΤΑΧΔΙΚ ως καθ’ ύλην αρ-

μόδιο όργανο.

Στο ζήτημα αυτό η Διευ-

θύνουσα του Εφετείου ζή-

τησε την άμεση συμπαρά-

σταση του Δικηγορικού

Συλλόγου Πειραιά προκει-

μένου να αντιμετωπιστεί

από κοινού μέσω ΤΑΧΔΙΚ

η συντήρηση του Δικαστι-

κού Μεγάρου, απαραίτητη

για την σωστή και ασφαλή

λειτουργία των υπηρεσιών

του κτιρίου.

Τέλος, ο πρόεδρος του

ΔΣΠ και τα μέλη του Προ-

εδρείου, αφενός επεσήμα-

ναν τη μέχρι σήμερα εύ-

ρυθμη λειτουργία των Πο-

λιτικών Εφετείων και των

γραμματειών τους στις πα-

ρούσες συνθήκες, αφετέ-

ρου διατύπωσαν παρατη-

ρήσεις στην λειτουργία των

Ποινικών Εφετείων στα

πλαίσια της δημοσιότητας

των δικών, σύμφωνα με

τον ΚΠΔ, και σε συνδυα-

σμό με τα μέτρα προφύλα-

ξης από τον κορωνοϊό. 

Υγειονομικά προβλήματα

λόγω κορωνοϊού και ζημιές

στο Δικαστικό Μέγαρο
Στη συνάντηση του Προεδρείου

του Δ.Σ.Π. με τη νέα διοίκηση

του Εφετείου Πειραιά

Συνάντηση του δημάρχου Πειραιά 

με τον πρόεδρο του Παραρτήματος

Δυτ. Αττικής της Αρμενικής Εθνικής

Επιτροπής Ελλάδος
Ο Δήμαρχος Πειραιά

κ. Γιάννης Μώραλης

συναντήθηκε στο

Δημαρχείο, με τον

πρόεδρο του παραρ-

τήματος Δυτικής Ατ-

τικής της Αρμενικής

Εθνικής Επιτροπής

Ελλάδος κ. Χαρούτ

Σπαρταλιάν και μέλη της Επιτροπής. Κατά τη συνάντηση,

ο Δήμαρχος Πειραιά ενημερώθηκε  για την κατάσταση που

επικρατεί στην περιοχή της Δημοκρατίας του Αρτσάχ

(Ναγκόρνο Καραμπάχ) και αναφέρθηκε στους στενούς δε-

σμούς της Ελλάδας με την Αρμενία. Στη συνάντηση πα-

ρευρέθηκε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτι-

κής Περιουσίας και Κτηματολογίου κ. Τάσος Μαρκαριάν, ο

οποίος κατάγεται από την Αρμενία. Ο Δήμαρχος Πειραιά κ.

Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε ότι η υποστήρι-

ξη του Ελληνικού λαού, σε επίπεδο έθνους, στη μάχη την

οποία δίνουν είναι δεδομένη, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα

έχει πολλούς Αρμένιους, τους οποίους όπως χαρακτηρι-

στικά είπε «νιώθουμε δικούς μας ανθρώπους». O πρό-

εδρος του παραρτήματος Δυτικής Αττικής της Αρμενικής

Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος κ. Χαρούτ Σπαρταλιάν, σε

δήλωσή του, ανέφερε ότι  συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο

Πειραιά γιατί η Αρμενική Παροικία  Ελλάδος και η Αρμενική

Εθνική Επιτροπή νιώθει χρέος να ενημερώσει τους Έλλη-

νες για το τι γίνεται στον Καύκασο.

Βασ. Κορκίδης: Ο νέος πτωχευτικός νόμος

διαγράφει τα χρέη, ρυθμίζει τις οφειλές

«Με την ψήφιση του

νέου πτωχευτικού κώδικα

αναμένεται "να μπει φρέ-

νο” στο “λογιστικό” ιδιωτι-

κό χρέος, που μόνο προς

τις τράπεζες, την εφορία

και τα ασφαλιστικά ταμεία

προσεγγίζει τα 234 δισ.

ευρώ. Παράλληλα, θα

πρέπει στην πράξη, να

αποτελέσει πραγματική

δεύτερη ευκαιρία για εκεί-

νους τους επιχειρηματίες,

αλλά και τα νοικο-

κυριά που επλή-

γησαν από την

παρατεταμένη οι-

κονομική και υγει-

ονομική κρίση.

Αυτά τονίζει μετα-

ξύ άλλων ο πρό-

εδρος του ΕΒΕΠ

και ΠΕΣΑ κ. Βασ.

Κορκίδης σε ανα-

κοίνωσή του για

τον νέο νόμο. 

Αξίζει επίσης

να σημειωθεί ότι

οι επτά προτά-

σεις που κατέθεσε το

Ε.Β.Ε.Π. στο πλαίσιο της

διαβούλευσης, συμπερι-

λήφθηκαν στο νόμο,

ώστε να εξασφαλιστεί η

άρση των γραφειοκρατι-

κών εμποδίων, να μην

υπάρξουν ασάφειες, να

γίνονται άμεσες διαδικα-

σίες από τα δικαστήρια,

να υπάρχουν δικλίδες δια-

φάνειας και ασφαλείας για

στρατηγικούς κακοπλη-

ρωτές, να επαναλειτουρ-

γούν οι επιχειρήσεις που

πτώχευσαν, να διασφαλί-

ζονται δικαιώματα εργο-

δοτών και εργαζομένων

και τέλος να λαμβάνονται

υπόψη, στις εξωδικαστι-

κές διαδικασίες ρύθμισης

οφειλών, μελλοντικές οι-

κονομικές κρίσεις. Ο νέος

πτωχευτικός νόμος, απο-

τελεί ένα συμβατό θεσμι-

κά πλαίσιο που δίνει δι-

πλή επιλογή στους οφει-

λέτες για οριστική λύση

στο πρόβλημά τους. 

Στην σχετική του ανα-

κοίνωση ο κ. Κορκίδης

επισημαίνει ότι «οι συσ-

σωρευμένες οφειλές,

αποτελούν θηλιά για εκα-

τοντάδες επιχειρήσεις και

έχουν εγκλωβίσει χιλιάδες

αυτοαπασχολούμενους,

για αυτόν τον λόγο η δεύ-

τερη ευκαιρία θα πρέπει

να συνοδεύεται και από

νέα μέτρα στήριξης, που

μπορούν να προέλθουν

από Κοινοτικά και Εθνικά

Προγράμματα. Η ανάγκη

ενός μόνιμου μηχανισμού

διευθέτησης οφειλών, εί-

ναι πιο επιτακτική από

ποτέ, σε μια περίοδο

όπου η πανδημία δοκιμά-

ζει εκ νέου τις αντοχές

600.000 ΑΦΜ, επιχειρη-

ματιών και ελευθέρων

επαγγελματιών». 

Σημειώνεται ότι, με βά-

ση το νέο νόμο, ο οφειλέ-

της αποδεικνύει ότι βρί-

σκεται σε παύση πληρω-

μών όταν δεν καταβάλλει

ληξιπρόθεσμες υποχρεώ-

σεις του προς την εφορία,

τα ασφαλι-

στικά τα-

μεία και τις

τράπεζες,

σε ύψος

τουλάχι-

στον 40%

των συνολι-

κών του λη-

ξιπρόθε-

σμων υπο-

χρεώσεων

για τουλάχι-

στον έξι μή-

νες και εφό-

σον η μη

εξυπηρετούμενη υποχρέ-

ωσή του υπερβαίνει το

ποσό των 30.000 ευρώ.

Ουσιαστικά ο “Κώδι-

κας” παρέχει τη δυνατό-

τητα ρύθμισης των συ-

νολικών οφειλών, δια-

γραφής των χρεών σε

περίπτωση αδυναμίας

πληρωμής και παροχής

δεύτερης ευκαιρίας για

όλους. «Πλέον, οι υπερ-

χρεωμένοι πολίτες, φυσι-

κά πρόσωπα, ελεύθεροι

επαγγελματίες και επιχει-

ρηματίες θα μπορούν να

ρυθμίσουν τις οφειλές

τους προς την εφορία,

τα ασφαλιστικά ταμεία,

τις τράπεζες και λοιπούς

πιστωτές, εφόσον αυτές

κρίνονται βιώσιμες, δια-

σώζοντας με αυτόν τον

τρόπο την περιουσία

τους. Σε περίπτωση

που επιλέξουν την πτώ-

χευση, θα ρευστοποιεί-

ται η περιουσία τους και

θα απαλλάσσονται από

τα χρέη τους. Είναι ση-

μαντικό πως, κατόπιν πιέ-

σεων της Κυβέρνησης

στο τραπεζικό σύστημα, η

πρώτη κατοικία των

ευάλωτων νοικοκυριών

δεν κινδυνεύει από

πλειστηριασμό μέχρι

την έναρξη ισχύος του

νέου νόμου. Έτσι, από

τον Ιανουάριο του 2021, οι

πιο αδύναμοι θα έχουν τη

δυνατότητα να ενταχθούν

στον νέο Πτωχευτικό Νό-

μο που προβλέπει απαλ-

λαγή από τα χρέη, ακόμη

και μετά από ένα έτος από

την κήρυξη πτώχευσης,

για όσα νοικοκυριά και

επιχειρήσεις απωλέσουν

την περιουσία τους και με-

τά από 3 χρόνια από την

υποβολή της αίτησης, εάν

δεν έχουν περιουσία.

Ευελπιστώ ο  νόμος που

θα ισχύσει από την 1η Ια-

νουαρίου του 2021 και θα

αντικαταστήσει όλα τα

επιμέρους εργαλεία ρύθ-

μισης οφειλών που υπάρ-

χουν σήμερα να αντιμετω-

πίσει δίκαια όλους τους

οφειλέτες» καταλήγει ο κ.

Κορκίδης.
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Ό ταν το 1844 ο τότε δή-

μαρχος Πειραιώς, Πέ-

τρος Ομηρίδης Σκυλίτσης,

ζητούσε την βοήθεια του

Κωνσταντίνου Ιωνίδη για

την ίδρυση σχολείων στην

πόλη μας, κανείς δεν φαντα-

ζόταν πως θα εξελισσόταν η

Ιωνίδειος. Έλληνες της

Οθωμανικής Αυτοκρατο-

ρίας αμφότεροι, από την

Σμύρνη ο Σκυλίτσης και από

την Κωνσταντινούπολη ο

Ιωνίδης, είχαν πηγαίο πα-

τριωτισμό και αγάπη για τα

κοινά της Ελλάδος. Ο Σκυλί-

τσης είχε λάβει μέρος στην

Επανάσταση του 1821, ενώ

ο Ιωνίδης ήδη τότε είχε

ευεργετήσει με σημαντικές

δωρεές το ελληνικό κράτος. 

Εκείνη, όμως, η δωρεά

του, που έμελλε να μείνει

περισσότερο ιστορική,

υπήρξε αυτή της Ιωνιδείου

Σχολής, η οποία λειτούργη-

σε τελικά στα 1847. Εντασ-

σόταν και αυτή στο ευρύτε-

ρο πλαίσιο των δωρεών,

που σπουδαίοι φιλογενείς

ευεργέτες πραγματοποιού-

σαν κατά το δεύτερο μισό

του 18ου και καθόλον τον

19ο αιώνα. Χορηγίες και

δωρεές τεράστιες και ουσια-

στικές. Όχι έργα πρωτίστως

προσωπικής προβολής, αλ-

λά πραγματικές ενισχύσεις

για τον Ελληνισμό και το ελ-

ληνικό κράτος. 

Και οι δωρεές αυτές

ιδίως σε ό,τι αφορά την Ιωνί-

δειο, δεν βοήθησαν μόνο

τότε, στις πρώτες δεκαετίες

του ελληνικού βασιλείου,

αλλά συνεχίζουν μέχρι τις

μέρες μας να προσφέρουν

πλούσιους καρπούς. Η Ιω-

νίδειος Σχολή είναι ένα από

τα πλέον χαρακτηριστικά

παραδείγματα υπεραπόδο-

σης μίας επένδυσης στην

παιδεία. Όχι μόνο λόγω της

συμβολής της στην ανάπτυ-

ξη της εκπαίδευσης στον τό-

πο μας και των λαμπρών

αποφοίτων της, που διέπρε-

ψαν σε διάφορους τομείς

της εκπαίδευσης, της πολιτι-

κής, της επιχειρηματικότη-

τας κ. α., αλλά και λόγω της

αγάπης με την οποία οι

απόφοιτοι και οι διδάσκον-

τες της Ιωνιδείου περιβάλ-

λουν το σχολείο τους. 

Πολλοί από αυτούς στή-

ριξαν την Σχολή σε διάφο-

ρες περιστάσεις και ενδια-

φέρθηκαν να βρουν τρό-

πους να την ενισχύσουν. Η

δωρεά του Ιωνίδη θα μπο-

ρούσε κανείς να πει ότι απέ-

δωσε κυριολεκτικά πνευμα-

τικούς καρπούς. Με την

υψηλού επιπέδου μάθηση

που παρείχε η Σχολή καλ-

λιεργήθηκε και ένα κλίμα ου-

σιαστικής παιδείας από το

οποίο εμφορούνται οι από-

φοιτοι και οι παλαιοί καθη-

γητές της Σχολής και θέλουν

και εκείνοι να συνεχίσουν

τρόπον τινά, καθένας από

την θέση του, το έργο του

Ιωνίδη, να προσφέρουν και

εκείνοι ό,τι και όπως μπο-

ρούν στην Σχολή από την

οποία αποφοίτησαν και

στην οποία δίδαξαν. Αυτή η

προέκταση της δωρεάς του

Ιωνίδη και η επίδραση που

άσκησε σε όσους ευεργετή-

θηκαν από αυτήν αποτελεί

ίσως τον μεγαλύτερο έπαινο

για τον δωρεοδότη.
Χαράλαμπος Μηνάογλου,
διευθυντής του Προτύπου 
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Την αποκαθήλωση 

της επιγραφής της Χρυσής Αυγής

ζητά ο «Πειραιάς για Όλους»

Το κατέβασμα του πανό

που βρίσκεται πάνω στην

πλατεία Κοραή και σε ση-

μείο που φαίνεται από

παντού, ζητά ο δημ. συν-

δυασμός «Πειραιάς για

Όλους» με επιστολή του

στον Δήμαρχο κ. Γ. Μώρα-

λη. Πρόκειται για το πανό

της Χρυσής Αυγής σε δι-

πλανό κτίριο του δημαρχεί-

ου Πειραιά. Με επιστολή

προς τον Γιάννη Μώραλη,

δήμαρχο Πειραιά και την

Κυριακή Μπουρδάκου, εν-

τεταλμένη δημοτική σύμ-

βουλο Δημοτικής Αστυνο-

μίας, ο «Πειραιάς για

όλους» σημειώνει πως με-

τά την ιστορική απόφαση

του δικαστηρίου το πανό

της εγκληματικής οργάνω-

σης θα πρέπει να αφαιρε-

θεί. «Η ύπαρξη του πανό

συνιστά ακραία προβολή

εγκλημάτων και εκθειάζει

δημόσια την ήδη καταδικα-

σμένη εγκληματική οργά-

νωση» τονίζεται σε ανακοί-

νωση του Συνδυασμού.

Στο «πορτοκαλί» βρίσκεται ο

Δήμος Πειραιά σύμφωνα με τις

εκτιμήσεις του ΕΟΔΥ και η μά-

σκα ειναι υποχρεωτική σε

όλους τους εσωτερικούς χώ-

ρους εργασίας και σε όλους

τους εξωτερικούς χώρους με

συγχρωτισμό.

Όσον αφορά τις συναθροίσεις

πρέπει να λαμβάνονται μέτρα

για περιορισμό συναθροίσεων

ανάλογα με την επιδημιολογική

κατάσταση των όμορων περιο-

χών και του συνόλου της χώ-

ρας. Έτσι μπο-

ρούν να βρί-

σκονται σε συ-

νάθροιση έως 9

άτομα με μάσκες

και τήρηση από-

στασης 1,5 μ.

ενώ υπάρχει σύ-

σταση για περιο-

ρισμό επισκέψε-

ων από άτομα

διαφορετικών

νοικοκυριών.

Σχετικά με τις Μονάδες

φροντίδας ηλικιωμένων η

μάσκα στο προσωπικό είναι

υποχρεωτική, ενώ υπάρχει

αναστολή επισκεπτηρίου.

Στα Νοσοκομεία και διαγνω-

στικά κέντρα πάλι η μάσκα είναι

υποχρεωτική και επιτρέπεται

ένας συνοδός ανά ασθενή, ενώ

πρέπει να υπάρχει περιορι-

σμός* των προγραμματισμέ-

νων χειρουργικών επεμβάσε-

ων μέχρι 40% (*Εξαιρούνται

των περιορισμών τα ογκολογι-

κά και επείγοντα περιστατικά).

Στα ΚΥΤ προσφύγων υπάρ-

χει αναστολή εξόδου, στα Σχο-

λεία η μάσκα είναι υποχρεωτι-

κή από 4 ετών και άνω, και στα

Πανεπιστήμια επιτρέπεται έως

50 φοιτητές καθήμενοι σε αμφι-

θέατρα, ενώ προτείνεται η τη-

λε-εκπαίδευση.

Στα Συνέδρια/Εκθέσεις είναι

υποχρεωτική η χρήση μάσκα.

Και εάν αυτά γίνονται σε σε

εσωτερικό χώρο πρέπει να εί-

ναι 1 άτομο ανά 15 τ.μ τουλάχι-

στον, έως 50 καθήμενοι. Ανα-

στολή λειτουργίας εκθέσεων.

Στις εκκλησίες πρέπει να

υπάρχει 1 άτομο ανά 15 τ.μ. και

έως 50 άτομα, καθήμενοι με

μάσκα.

Για τους Αρχαιολογικούς

χώρού, ανοιχτά (υπαίθρια)

μουσεία πρέπει να τηρείται η

απόσταση 1,5 μέτρου και μά-

σκα για όλους.

Στα Κλειστά μουσεία:

- 2 μέτρα απόσταση

- 1 άτομο ανά 20 τ.μ.

- Απαγόρευση ομαδικών ξενα-

γήσεων

- Yποχρεωτική χρήση μάσκας

για όλους

Για τους υπόλοιπους χώρους

προβλέπεται:

Συναυλιακοί χώροι, Θεατρι-

κές παραστάσεις, λοιπές πα-

ραστατικές τέχνες (μόνο κα-

θήμενοι): 

Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διε-

ξαγωγής

v 30% πληρότητα

v Yποχρεωτική χρήση μά-
σκας

v Λειτουργία μέχρι 31/10/2020

Κλειστοί χώροι:

v 30% πληρότητα

v Yποχρεωτική χρήση μά-
σκας

v Υποχρεωτική έκδοση ηλε-
κτρονικού εισιτηρίου

v Αναστολή διενέργειας σε
χώρους κλειστών γηπέδων και

γυμναστηρίων

Κινηματογραφικές προβο-

λές:

Ανοικτοί (υπαίθριοι) χώροι διε-

ξαγωγής

v 30% πληρότητα

v Yποχρεωτική χρήση μά-
σκας

v Λειτουργία μέχρι 31/10/2020
Κλειστοί χώροι

v 30% πληρότητα

v Yποχρεωτική χρήση μά-
σκας

v Υποχρεωτική έκδοση ηλε-
κτρονικού εισιτηρίου

Πρόβες, τηλεοπτικά και κινη-

ματογραφικά γυρίσματα

v Yποχρεωτική χρήση μά-
σκας σε πρόβες, υποχρεωτική

χρήση μάσκας όσων δεν είναι

στην σκηνή γυρίσματος

v 4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτο-
μο για κάθε 10 τμ επιπλέον σε

πρόβες

v Καταγραφή εισερχομένων –
εξερχομένων

Παιδότοποι (κλειστοί)

v 1 παιδιά ανά 10 τ.μ. έως 20
παιδιά

v Yποχρεωτική χρήση μά-
σκας (>2 ετών)

v 1 συνοδός ανά παιδί.

v Συνοδοί με μάσκα στο χώρο
αναμονής.

v Τήρηση αποστάσεων στα
τραπεζο-καθίσματα και κανό-

νων υγιεινής

Κέντρα διασκέδασης συμπε-

ριλαμβανομένων χώρων δε-

ξιώσεων, μπαρ (μόνο καθή-

μενοι σε τραπέζια)

Χωρίς ζωντανή μουσική -Μόνο

καθήμενοι

v 4 άτομα ανά τραπέζι

v Χώροι διεξαγωγής χωρητι-
κότητας άνω 300 ατόμων: 30%

του πιθανού πληθυσμού της

άδειας με μέγιστο 150 καθήμε-

νοι

v Χώροι διεξαγωγής χωρητι-
κότητας έως 300 άτομα: 30%:

του πιθανού πληθυσμού της

άδειας με μέγιστο 90 καθήμενοι

v Αποστάσεις 1.8μ ανάμεσα
στα τραπέζια

v Υποχρεωτική χρήση μά-
σκας στο προσωπικό

v Κλειστά 00.00-05.00
Μουσικές σκηνές

Μόνο καθήμενοι

v 4 άτομα ανά τραπέζι

v Χώροι διεξαγωγής χωρητι-
κότητας άνω 300 ατόμων: 30%

του πιθανού πληθυσμού της

άδειας με μέγιστο 100 καθήμε-

νοι

v Χώροι διεξαγωγής χωρητι-
κότητας έως 300 άτομα: 20%

του πιθανού πληθυσμού της

άδειας με μέγιστο 50 καθήμενοι

v Αποστάσεις 1.8μ ανάμεσα
στα τραπέζια

v Υποχρεωτική χρήση μά-
σκας στο προσωπικό

v Κλειστά 00.00-05.00
Εστίαση

v Υποχρεωτική χρήση μά-
σκας στο προσωπικό

v 4 άτομα ανά τραπέζι

v Πληρότητα 50% της ωφέλι-
μης επιφάνειας

v Αποστάσεις τραπεζο-καθι-
σμάτων (σχετική ΚΥΑ)

v Κλειστά 00.00-05:00 (εξαι-
ρείται Take away – delivery με

απαγόρευση πώλησης αλ-

κοόλ)

Μεταφορές

Οι αριθμητικοί/ποσοτικοί πε-

ριορισμοί στις μετακινήσεις

αφορούν τον τόπο/σημείο ανα-

χώρησης ή εσωτερικής μετακί-

νησης 

v Υποχρεωτική χρήση μά-
σκας σε όλα τα ΜΜ

v 65% σε ΜΜΜ

v Υποχρεωτική χρήση μά-
σκας και στη στάση των ΜΜΜ.

v 50% σε πλοία

v Μέχρι 2 επιβάτες σε taxi

v Περιορισμός στον αριθμό
επιβαινόντων στο ΙΧ μέχρι 4

άτομα

Αθλητισμός (αγώνες, προ-

πονήσεις) 

v Προπονήσεις και αγώνες
χωρίς θεατές

v Μείωση στο 50% του μέγι-
στου αριθμού αθλουμένων ανά

εγκατάσταση (συνημμένος πί-

νακας)

v Οδηγίες και Υγειονομικά
πρωτόκολλα για προπονήσεις

και αγώνες

Γυμναστήρια

v Υποχρεωτική χρήση Μα-
σκας στο προσωπικό, κατά την

αναμονή σε χώρους του γυ-

μναστηρίου και σε όλους τους

κοινόχρηστους χώρους του γυ-

μναστηρίου καθώς και στην

ομαδική άσκηση

v Εξαιρούνται η ατομική

άσκηση (π.χ. διάδρομος, βά-

ρη) με τήρηση αποστάσεων 2μ

v 1 άτομο ανά 15 τμ

v Απαγόρευση χρήσης απο-

δυτηρίων κλπ

Καταστήματα τροφίμων

(σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ,

φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυ-

πωλεία κοκ) 

v Υποχρεωτική χρήση μά-

σκας (προσωπικό και κοινό)

v 1 άτομο ανά 10 τ.μ. (4 άτομα
20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε

10 τμ επιπλέον

v Ειδική απολύμανση σε τρο-
χήλατα και μη καρότσια/καλά-

θια

v Διευρυμένο ωράριο
Λαϊκές αγορές 

v 50% των πωλητών, με 3 μέ-
τρα απόσταση μεταξύ πάγκων

v Λειτουργία παράλληλων
αγορών

v Υποχρεωτική χρήση μά-
σκας από όλους

Εμποροπανηγύρεις-Κυρια-

κάτικες Αγορές κλπ 

v Αναστολή λειτουργίας
Λιανεμπόριο

v Μάσκα υποχρεωτική για
όλους

v Περιορισμός βάσει εμβαδού

v 1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα
20-100 τμ και 1 άτομο για κάθε

10 τμ επιπλέον)

v Ωράριο λειτουργίας
Κομμωτήρια, υπηρεσίες

προσωπικής υγιεινής κλπ 

v Μάσκα σε προσωπικό και
πελάτες

v Μέτρα περιορισμού βάσει
εμβαδού (σχετική ΚΥΑ)

v Διευρυμένο ωράριο λειτουρ-
γίας

v Μόνο με ραντεβού
Δημόσιες υπηρεσίες και

ιδιωτικές επιχειρήσεις 

v Υποχρεωτική χρήση μά-
σκας από εργαζόμενους και

κοινό

v Τηλεργασία στο 40% ανε-
ξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη

/αυξημένου κινδύνου ομάδα.

Ποιά μέτρα ισχύουν στον Πειραιά 

για την μη διασπορά του κορωνοϊού
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Ο Αντώνιος Αντωνιάδης καταγόταν από

την Κρήτη, αλλά γεννήθηκε στον Πειραιά

στις 6 Ιανουαρίου 1836, εποχή που η πόλη

του Πειραιά συγκροτείτο τότε ακόμη, κατό-

πιν της απόφασης της Αντιβασιλείας να

αναβιώσει το αρχαίο επίνειο της Αθήνας.

Φοίτησε στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνι-

κού Πανεπιστημίου και στις 17 Δεκεμβρίου

του 1858 αναγορεύθηκε διδάκτωρ, ο τέταρ-

τος αριστούχος διδάκτωρ της Φιλοσοφικής.

Υπήρξε γερμανομαθής. Διορίστηκε αρχικά

καθηγητής στο Γυμνάσιο Πατρών. Τον Φε-

βρουάριο του 1862, και ενώ η αντίδραση

στο πρόσωπο του Όθωνα κορυφωνόταν,

απολύθηκε εξαιτίας της αντιοθωνικής στά-

σης του. Λίγο αργότερα προσκλήθηκε από

την Κοινότητα των Χανίων για να αναλάβει

τη θέση του γυμνασιάρχη στο γυμνάσιο της

πόλης, καθώς και τη γενική εποπτεία των

ελληνικών σχολείων. 

Το 1866 διορίστηκε καθηγητής στο γυ-

μνάσιο του Πειραιά, την Ιωνίδειο, στην

οποία σχολάρχησε για έξι χρόνια με τρεις

διαφορετικές θητείες (1869-1870, 1874-

1878 και 1881), ενώ αργότερα μετατέθηκε

στην Αθήνα. Στα 1877 ίδρυσε τον Εθνικό

Δραματικό Σύλλογο, μια πρώτη

απόπειρα σχολής υποκριτικής

στην Ελλάδα. Ο Αντωνιάδης δεν

περιορίστηκε στη διδασκαλία,

αλλά ασχολήθηκε ιδιαίτερα και με

τη συγγραφή. Έγραψε δοκίμια,

επιστημονικά και διδακτικά συγ-

γράμματα, μεταφράσεις και μια

μεγάλη σειρά θεατρικών έργων

με τα οποία κέρδισε διακρίσεις σε

λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.

Αυτά αντλούν την θεματική τους

κυρίως από την ελληνική ιστορία

(αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη

με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνι-

κή Επανάσταση) και την καθημε-

ρινότητα της εποχής του. Στα θε-

ατρικά έργα του είναι διάχυτος ο πατριωτι-

σμός του, ο οποίος πολλές φορές υπερτερεί

και αυτής της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Μέσα στα έργα του ο Αντωνιάδης εξυμνεί

ιδιαίτερα την Κρήτη και τον Πειραιά, ενώ το-

νίζει τους αγώνες των Ελλήνων κατά των

δυτικών και ανατολικών εχθρών στα νεότε-

ρα χρόνια, ιδίως των Τούρκων και των Βε-

νετών. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 3 Μαρτί-

ου 1905, αφήνοντας μεγάλο μέρος της πε-

ριουσίας του στο Εθνικό και Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

ΕΡΓΑ:

s Φίλιππος ο Μακεδών (1866)

s Κρητηίς (έπαινος στο Βουτσιναίο διαγωνι-
σμό του 1867)  

s Κρίσπος ο συκοφαντηθείς υιός του Μεγά-
λου Κωνσταντίνου (1870) 

s Ο πλουτήσας σκυτοτόμος (1870)  

s Η Χριστιανή Ευγενία ήτοι Το φρόνημα των
πρώτων Χριστιανών (1871) 

s Άγις ο Ευδαμίδας (1875)  

s Μεσολογγιάς (1876)

s Παυσανίας ο Λακεδαιμόνιος (1877)

s Η κατάρα της μάννας (1877)

s Ο τοκογλύφος ψηφοθήρας (1877)

s Η άπιστος (1877) 

s Πετρώνιος Μάξιμος (1879) 

s Νικηφόρος Φωκάς (1879)

s Άτυς ο Λυδός βασιλόπαις (1879)

s Ο Άσωτος σωφρονιζόμενος (1879) 

s Οι τυραννοκτόνοι (1880)

s Δημήτριος ο Μακεδών (1880)

s Ο Γενίτσαρος (1880)

s Η χαϊδεμμένη (1880) 

s Πανθεία η Σουσίς (1882)

s Η κλεφτοπούλα (1882)

s Η κερα Φροσύνη (1882)

s Η πεθερά (1882)  

s Αλήμπεης ο Κακοδικιώτης (1883)

s Η χρυσομαλλούσα των Σφακίων (1883)

s Τόμυρις η βασίλισσα των Μασσαγετών
(1884)

s Λάμπρος Τζαβέλλας (1884)

s Ιουστινιανός και Θεοδώρα (1884)

s Εις υπάλληλος κηπουρός (1884) 

s Θρασύβουλος ο ελευθερωτής των Αθη-
νών (1885) 

s Κατσαντώνης (1885)

s Μεσολόγγι και Κλείσοβα (1885)

s Ο ψαράς υπάλληλος (1885) 

s Οδυσσεύς Ανδρούτσος (1886)

s Σκεντέρμπεης ο βασιλιάς των Ηπειρωτών
(1889)

s Φίλιππος και Ολυμπιάς (1889) 

s Ο Καλαματιανός Παναγιώτης, ήτοι Η επα-
νάστασις του 1821 εν Μεσσηνία (1890)

s Αθηναΐς η θυγάτηρ του φιλοσόφου Λεόντι-
ου ήτοι Η βασίλισσα Ευδοκία (1892)

s Καλό και κακό παιδί (1892)

s Η Καπετάνισσα του Παρνασσού (1893)

s Θεμιστοκλής ο Αθηναίος (1893)

s Ο Διάκος και το Χάνι της Γραβιάς (1893) 

s Μήτρος Μπασδέκης, ο καπετάνιος της
Ζαγοράς (1894) 

s Ιωάννης Μαυρομιχάλης, ήτοι Η επανά-
στασις του Ορλώφ (1896)

s Μαυρογένης ο ηγεμών της Βλαχίας
(1896)

s Η ξιπασμένη (1896) 

s Το κείον νόμιμον (1899)

s Η Στρατονίκη (1899)

s Η Αυτοκράτειρα Ειρήνη (1899)

s Η αυτονομία της Κρήτης επί Ενετών
(1899)

s Κύρος ο νεότερος (1899)

s Ο Ζαφειράκης της Νιάουσας (1899) 

s Φώτιος Ζασσής, ήτοι τα Καλάβρυτα επί
Φραγκοκρατίας (1902)

s Φώτις Τζαβέλλας ήτοι η Καταστροφή του
Σουλίου (1902)

s Θεόφιλος και Ικασία (1902)

s Διονύσιος ο νεώτερος και οι Πυθαγόρειοι
(1902) 

s Ο αρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης ήτοι Κο-
λοκοτρώνης πολιορκητής της Τριπόλεως

(1904).

Από την ιστορία της Ιωνιδείου

Αντώνιος Αντωνιάδης
Γράφει ο Χαράλαμπος Μηνάογλου,  

διευθυντής του Προτύπου Λυκείου της Ιωνιδείου

Εξώφυλλα βιβλίων του Αντ. Αντωνιάδη

Τα ελληνικά καταστήματα 

να προτιμήσουν οι καταναλωτές

για τις ηλεκτρονικές αγορές

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ενόψει “Black Friday”

και “Cyber Monday”, ζητά από τους καταναλωτές «να

επιλέξει για τις ηλεκτρονικές αγορές του τα τοπικά κατα-

στήματα της πόλης μας. Να υποστηρίξει έμπρακτα τις

μικρές επιχειρήσεις του Πειραιά, που προσδοκούν και

αγωνίζονται για την επιστροφή σε μια νέα καθημερινό-

τητα». 

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει σχετικά: «Η στήριξη της

τοπικής μας οικονομίας είναι απαραίτητη για να ξεπερά-

σουμε την

κρίση της

πανδη-

μίας και

να μπορέ-

σουμε να

ξεκινή-

σουμε πά-

λι από την

αρχή. Η

επανεκκί-

νηση της

οικονο-

μίας μας,

ξεκινάει από την πόλη μας και τα τοπικά καταστήματά

της, τα οποία για χρόνια έχουν αποδείξει πως διαθέ-

τουν εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα, ανταγωνιστικές

τιμές και παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας και αξιο-

πιστίας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους.

Στηρίζοντας τα εμπορικά καταστήματα του Πειραιά, οι

καταναλωτές στηρίζουν χιλιάδες εργαζόμενους, οικογέ-

νειες, νοικοκυριά και έναν σκοπό: να παραμείνουν όλες

αυτές οι μικρές επιχειρήσεις ανοιχτές.

Τώρα, σε αυτή την δύσκολη και κρίσιμη για όλους πε-

ρίοδο, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις της πό-

λης μας ζητούν την έμπρακτη στήριξη όλων μας, ώστε

να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια βιωσιμότητάς

τους και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας». 

Σύγχρονες στάσεις στο παραλιακό μέτωπο 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Νέες σύγχρονες στάσεις τοπο-

θέτησε ο Δήμος Πειραιά στο

παραλιακό μέτωπο της πόλης

από τη Σχολή Ναυτικών Δοκί-

μων έως το Ρολόι στο Πασαλι-

μάνι, εξασφαλίζοντας νέες ανα-

βαθμισμένες υπηρεσίες για

τους χρήστες της αστικής και

δημοτικής συγκοινωνίας.

Οι νέες στάσεις διαθέτουν σύγ-

χρονο εξοπλισμό καλύπτοντας

ανάγκες του επιβατικού κοινού,

όπως υποδοχή για φόρτιση κι-

νητού και smart συσκευών, Wi Fi

για την ενημέρωση των επιβατών

σχετικά με τα δρομολόγια της δημο-

τικής συγκοινωνίας, ηλεκτρονική

πληροφόρηση για δράσεις, εκδη-

λώσεις, ενέργειες και υπηρεσίες του

Δήμου, νυχτερινό φωτισμό κ.α..

Ταυτόχρονα, παρέχουν ένα ασφα-

λές περιβάλλον αναμονής, συμβάλ-

λοντας στην προστασία του επιβατι-

κού κοινού από τις εκάστοτε καιρι-

κές συνθήκες. Σημειώνεται, ότι ο

Δήμος Πειραιά προχώρησε και σε

εργασίες συντήρησης  12 επιπλέον

στάσεων σε διάφορα σημεία της

πόλης.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης

Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Η Δημοτική Αρχή καταβάλλει μια

μεγάλη προσπάθεια για τη βελτίω-

ση της καθημερινότητας των πολι-

τών. Με σεβασμό στις ανάγκες των

χρηστών των μέσων μαζικής μετα-

φοράς, τοποθετήσαμε 18 νέες, σύγ-

χρονες στάσεις στο παραλιακό μέ-

τωπο, από τη Σχολή Ναυτικών Δο-

κίμων μέχρι το Ρολόι στο Πασαλιμά-

νι. Οι στάσεις είναι καλαίσθητες, με

σύγχρονες υπηρεσίες και παροχές

για τους πολίτες.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς

πέρα από τα μεγάλα αναπτυξιακά

επενδυτικά έργα και τις αναπλάσεις,

κερδίζουμε ημέρα με την ημέρα το

«στοίχημα»  της καθημερινότητας,

καθώς το τρίπτυχο καθαριότητα,

πράσινο, και οδοποιία βελτιώνει συ-

νεχώς την απόδοσή του και αυτό

φαίνεται στην πόλη. Ο Πειραιάς εί-

ναι πλέον μια πιο καθαρή πόλη, πα-

ρά τα όποια σημειακά προβλήματα,

το πράσινο έχει βελτιωθεί αισθητά,

ενώ και στον τομέα της οδοποιίας

έχουν γίνει πολλές ασφαλτοστρώ-

σεις σε δρόμους και των 5 Δημοτι-

κών Κοινοτήτων. Η προσπάθειά

μας για έναν καλύτερο Πειραιά είναι

διαρκής».

«Πρέπει να μπει 

ένα τέλος στον βανδαλι-

σμό της δημοτικής 

περιουσίας»

Ο Δήμαρχος Πειραιά μιλώντας για

τις φθορές σε διάφορα σημεία της

πόλης, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δυστυχώς και στη νέα αυτή πα-

ρέμβαση, διαπιστώνουμε ήδη φθο-

ρές και βανδαλισμούς. Είναι κρίμα

οι στάσεις αυτές που η τοποθέτησή

τους ολοκληρώθηκε πρόσφατα, να

χαλάνε τόσο γρήγορα, εξαιτίας ορι-

σμένων ασυνείδητων που δεν σέ-

βονται τη δημοτική περιουσία και τα

χρήματα των Πειραιωτών. Πρέπει

να γίνει σαφές, ότι δεν μπορούμε να

διατηρήσουμε την πόλη μας όμορ-

φη και καθαρή, αν δεν συμβάλλουν

και οι δημότες. Δεν υπάρχει κάποιο

«μαγικό ραβδί», να κυνηγάμε αυ-

τούς που καταστρέφουν τον Πει-

ραιά, δείχνοντας την αντίστασή τους

στην «εξουσία», γιατί περί αυτού

πρόκειται. Δεν κατανοώ γιατί πρέ-

πει να διαθέτουμε πόρους και να

ασχολούμαστε ως Δήμος με όλους

αυτούς που δεν σέβονται τις παρεμ-

βάσεις μας, οι οποίες μόνο θετικό

πρόσημο έχουν για την πόλη. Πρό-

κειται για επαναλαμβανόμενες συμ-

περιφορές  και πρέπει να μπει ένα

τέλος σε αυτό το θλιβερό φαινόμε-

νο, από όπου και αν προέρχεται».


